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Dodenherdenking Tuindorp-Oostzaan

Na de ontvangst in de Bethelkerk aan het Plejadenplein met afwisselend
muziek door het Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan en het voorlezen van
gedichten gemaakt door leerlingen van diverse scholen aldaar, volgde de
stille tocht. De stoet werd voorafgegaan door een tamboer en de genoemde
kinderen die de bloemstukken droegen. De stoet hield halt op het Planetenplein om letterlijk een minuut stil te staan bij de slachtoffers die daar zijn
gevallen tijdens het bombardement. Vervolgens vertrok de stoet via de
Maanstraat naar de Meteorenweg en arriveerde bij het monument.
De Harmonie had daar inmiddels al een
opstelling ingenomen en het publiek
stroomde langzaam maar zeker toe. Na
het opnieuw voorlezen van de gedichten
door de kinderen, de muzikale invulling en
een toespraak door Saskia Groenewoud,
bestuurslid namens het stadsdeel Amsterdam Noord, werd de Last Post geblazen en
volgde de twee minuten stilte. Hierna werd
het Wilhelmus gespeeld en was het de
bedoeling dat dit werd meegezongen. Dit
laatste was niet echt succesvol maar deed
verder geen afbreuk aan het geheel.
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Het herdenkingsmonument op het
Planetenplein
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Namens onze stichting hebben Coen Bos
en Jan Breurken, leden uit de werkgroep,
het bloemstuk geplaatst. De reden voor
onze deelname is gelegen in het feit dat
het zeker is dat drie werknemers van de
NSM en NDM, al dan niet woonachtig in
Tuindorp Oostzaan, het slachtoffer zijn
geworden van de 2de wereldoorlog.
Sobibor, Leusderheide en Tuindorp
Oostzaan zijn de plaatsen waar zij het
leven hebben gelaten. Tot op heden zijn
drie namen bij ons bekend.
Het bloemstuk van de stichting
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Tentoonstelling 70 jaar NDSM – Tussen IJzer en Staal

De NDSM-werf is precies 70 jaar geleden opgericht. Ondanks dat de NDSM
als bedrijf niet meer bestaat verdient deze memorabele periode alle aandacht. Ter gelegenheid van dit 70-jarig jubileum is in de kunsthal van
Nieuw Dakota van 17 april t/m 22 mei 2016 een bijzondere tentoonstelling
samengesteld door Stichting NDSM-Herleeft, Stichting NDSM-werf, Rapenburg Plaza en Hélène Min.
Een multimediale installatie waarbij de twee historische fasen van de werf
– het verleden als scheepswerf en de periode erna als culturele zone –
samensmelten tot een elkaar versterkend geheel. Bezoekers zullen door
middel van video, licht, fysieke objecten, geluid en hedendaagse kunstwerken van Helène Min ondergedompeld worden in de sfeer van de voormalige
scheepswerf en ervaren hoe het was om als arbeider werkzaam te zijn in de
nautische industrie.
Opening bij Nieuw Dakota
Bij het binnentreden zong het Shantykoor Compagniezangers uit Medemblik
zeemansliedjes, er was reeds publiek aanwezig. Na het welkomstwoord door
Tanja Karreman werd de microfoon overhandigd aan de voorzitter Bestuurscommissie Noord, Coby van Berkum. Alle betrokken partijen werden in het
zonnetje gezet alsook de sponsoren. Hierna werd het woord gegeven aan
Hans Goedkoop, kleinzoon van Daan Goedkoop (oud directeur van de NDSM).
Hans ging uitvoerig in op de familiegeschiedenis en de raakvlakken met de
NDSM. Tenslotte nam ook onze secretaris Ruud het woord en overhandigde
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Het Shantykoor bij de ingang van Nieuw Dakota

Na de opening de receptie in Nieuw Dakota

op humoristische wijze een cadeau aan Hans Goedkoop t.w. een NDSM draagtas met daarin een boek uitgegeven door de NDSM in cadeauverpakking,
zijnde bouwtekeningen van de bouwnummers 458-459. Alles dus 2de hands
maar mét een NDSM achtergrond.
De opening was een succes, veel belangstelling en een zeer geanimeerde
stemming omlijst met champagne en hapjes. De expositie zelf bestond uit
kunstwerken van Hèlene Min die zowel eigen werk had gemaakt als een
combinatie van oude bouwtekeningen waarop van bovenaf een film werd geprojecteerd omlijst met oude stellingen gevuld met archiefdozen, kokers en
ordners. Op een der wanden was een scrollende projectie van alle bij de NSM,
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Kunstwerken van Hèlene Min met daarop een film geprojecteerd

NDM en NDSM gebouwde schepen via het tonen van bouwnummers, namen
en opdrachtgevers. Langs de overige wanden van de expositieruimte was een
collectie te zien van memorabilia, ingelijste afbeeldingen, vlag en foto’s uit
het NDSM verleden.
Verder was er een videofilm te zien van een aantal oud-NDSM’ers die
vertelden over hun werkzaamheden op de voormalige NDSM-werf. Als
verbinding tussen verleden en heden werden hierin ook enkele werknemers
van Damen Shiprepair Amsterdam geïnterviewd.
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Hoewel door de Stichting NDSM-Herleeft geïnitieerd vond de tentoonstelling
behalve in het kunstcentrum Nieuw Dakota ook plaats in de naastgelegen
voormalige locatie van de Belangenvereniging voor Baanloze Scheepsbouwers, in de volksmond de Baanderij genoemd. Hier gaf op ons verzoek het
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan acte de présence met een video en
foto presentatie waarin de samenhang tussen de werf en woonlocatie werd
belicht.
Uiteraard werd ook in de stichtingslocatie de Blauwdruk het nodige getoond.
Een bescheiden deel uit de totale collectie was hier zichtbaar. Er werden
diverse (bedrijfs)films getoond en er was gelegenheid om te zoeken naar
relaties die op de werven werkzaam zijn geweest. Er ontstond met regelmaat
een soort reünie-achtige stemming, niet zelden met de nodige emoties.
Bijzondere bezoekers expositie
Wij verwelkomden o.a. ; Folkert Goedkoop en echtgenote (overgevlogen uit
Spanje), Hans Goedkoop, kleinzoon van Daan Goedkoop (directeur NDSM),
Jorke Schaling penningmeester ondernemersvereniging de Toekomst in de
Scheepsbouwloods, Tjeerd Schulting, managing director DSA, Bob de Kreek
(zoon van het hoofd Bedrijfsschool der NDSM), Jan Scherpenhuijsen (zoon van
de NDSM directeur Ir. Scherpenhuijsen) die als officier op de Isaac Sweers
heeft gevaren (3e fregat uit de Van Speijk klasse, bij de NDSM gebouwd).
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De lijst is veel langer maar
dan bestaat de kans dat we
iemand overslaan en dat kan
niet de bedoeling zijn. Wel is
nog vermeldenswaardig dat
het aantal kinderen van oud
werknemers met regelmaat
aanwezig was. Niet zelden
met prachtige verhalen,
schenkingen en ontroerende
momenten.

Hans Goedkoop (kleinzoon van Daan Goedkoop) brengt
bezoek aan Blauwdruk

Alle Vrienden, vertellers en schenkers, bedankt!
Bijzondere giften in natura
Geschonken door Han Mannaert een houten replica (schaal 1:2) van de lamp
waarvan het oorspronkelijk model op de Naald van Goedkoop heeft gestaan.
Deze roodkoperen lamp is in hout natuurgetrouw nagemaakt door Han en
heeft momenteel een plek gekregen in de Blauwdruk. Waar de oorspronkelijke
lamp is gebleven is tot op heden in nevelen gehuld. Het meest waarschijnlijke
scenario is dat deze ergens op een zolder staat.
Ontvangen van Jan Rison (Purmerend, oud NDSM’er): Algemeen plan van
t.s.m.v. Oranje, een Engelstalig blauwdruk in twee delen, geen NSM herkomst,
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d.d. 11 januari 1937. Twee Engelstalige blauwdrukken van Barclay Davit Co.
Ltd. London van 15 november 1938 (a.b. Oranje), Recente print tuigplan m.s.
Ouwerkerk
Algemeen plan m.s. Mungo, Algemeen plan m.s. Streefkerk, Algemeen plan
t.s.m.s. Oslofjord, alsmede proef- en examenwerkstukken uit zijn tijd aan het
Bemetel opleidingsinstituut “de Eenheid”.
Ontvangen van Jan Freeke n.a.v. de rondleiding za 23-4: Een kopie van het
doopboekje (incl. foto’s van de tewaterlating) van de Van Speijk. Mevrouw A.H.
van Es-Kat, echtgenote van de Staatssecretaris van Defensie, de oma van zijn
vriendin, heeft het schip destijds gedoopt.
De tentoonstelling is op 22 mei beëindigd
Het Aubadekoor uit Tuindorp Oostzaan heeft op de laatste dag een kort optreden verzorgd.
Wij bedanken alle partijen die bij dit evenement betrokken zijn geweest,
inspanningen hebben verricht en/of materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Altijd tot wederdienst bereid.
De stichting NDSM-Herleeft is normaliter op de maandagen te bereiken in de
Blauwdruk. Eerst telefonisch verifiëren of wij aanwezig zijn is aan te bevelen.
Zie voor contactgegevens: www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Rondleidingen

Gemeente Bergen NH
Op zaterdag ontvingen wij een groep ambtenaren van de Gemeente Bergen
NH. De groep van 11 personen werd afgehaald van de pont door Coen en
Johan. In de Blauwdruk werden ze verwelkomd door Ruud waarbij koffie en
thee werd geserveerd. Hierna gaf Ruud een toelichting aan de hand van foto’s,
vitrines en modellen waarbij ook de NDSM-STORK type Hotlo dieselmotor
werd gedemonstreerd..
Hierna volgde de rondleiding over de werf waarbij alle belangrijke gebouwen
en markante punten werden aangedaan. De rondleiding eindigde bij de
IJ-kantine waar afscheid werd genomen en de groep een etentje had geboekt. Wij werden bedankt voor de ontvangst en de rondleiding.

Ruud geeft toelichting aan de hand van foto’s, vitrines en
modellen

Stichting NDSM-Herleeft
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Studenten Doriandra Smith
Doriandra was de “artist in residence” in maart/april en zij gaat waarschijnlijk voor ons een tweetal NDSM vlaggen vervaardigen, zij vroeg ons ook of
we een groep van haar leerlingen (van het Gerrit van der Veen College) in
het kader van hun wandeling over de werf over de geschiedenis van e.e.a
wilden voorlichten, hetgeen op 20 april geschiedde.
Studenten Zwitserland
Op donderdag 28 april kregen wij aan het einde van de middag, na interventie door Tanja Karremans bezoek van een 30 tal studenten “stedelijke
planologie” uit Zwitserland, Theo en Coen hebben de groep goed –in het
Duits- kunnen en mogen inlichten. Coen heeft een door hem t.b.v het ZDF
vervaardigd Duits dokument over de geschiedenis van het werfgebied doen
toekomen. Dit wordt ook op de website geplaatst. Wij werden met applaus
gewaardeerd.
Familie van de heer Wiggert Wijbrants
Op 14 mei (tijdens haar bezoek aan de Blauwdruk) vroeg mevr. C. Van der
Wel-Ligteringen of er voor haar en haar familie een uitzondering gemaakt
kon worden op de openingsdagen van TIJS, ze hadden een reunie met
familie uit de VS en Canada en zij konden ons op de openingsdagen niet
bezoeken. Wij hebben daarin toegestemd en op woensdag 18 mei werden
zij door Theo en Coen in de Blauwdruk ontvangen. Zij zijn nazaten van de
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heer Wiggert Wijbrands, hij is in februari 1951 na de overdracht van het
m.s. Crna Gora (bouw nr. 427) op de eerste reis meegevaren als garantiemachinist namens de NDSM.

Familielid in gesprek met Coen en Theo

Groepsfoto van de familie in Blauwdruk

Wij gaven de familie uitvoerig uitleg over de geschiedenis en andere
aspecten van de werf en vonden in het mannelijke aandeel in de groep
een interessante partner, zij zijn beiden technici en ontstonden rap
discussies over de boeg (bulb-steven) van de Mungo en het opladings
principe van de NDSM-STORK type Hotlo dieselmotor. Na een uur in de
Blauwdruk werd aan de aanwezige Herleefters een mapje overhandigd,
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waarin rapporten van de heer Wijbrants, getypt op NDSM doorslagpapier,
tevens werden wij verblijd met een financiele donatie. Foto’s werden genomen en wij begaven ons nog voor ongeveer een uur op het werfterrein.
We namen om omstreeks 13.00 uur afscheid bij de pont.
Theo heeft de beide heren op hun verzoek door Sarah op de verzendlijst
nieuwsbrief DSA laten zetten, ze hadden vanwege hun grote interesse ook
al onze DSA kalender meegekregen. Wederom een “goed gevoel dag”.
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ZDF-documenten

Ruud ontving het verzoek van een Keuls productiebedrijf dat met een film
bezig is voor de ZDF. Zij zijn bezig met de vervaardiging van een documentaire over Amsterdam en hadden al gefilmd op het NDSM terrein, zij vroegen
om historische informatie rondom de werf en we hebben ze dat doen toekomen (oude films/foto’s, Oranje en dergelijke, luchtopnamen en een door
werkgroep lid Coen Bos vervaardigd document in het Duits over de historie
van de werf en locatie).

Stichting NDSM-Herleeft
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De film is momenteel (20 mei) in de laatste productiefase, de productie loopt
nog wat uit, er wordt een uitzending van 34 minuten, één van 43 minuten en
vijf van 8 minuten geproduceerd, ons materiaal (film en foto) wordt gebruikt
in de uitzending van 43 minuten en in één van de 8 minuten durende film.
De uitzenddatum staat momenteel nog niet vast.
Inmiddels is het Duits talige document, onder andere ten behoeve van de
website, ook in het Engels vertaald.
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Extra aandacht aan de 70-ste vriend van onze stichting

Wim Smit en Saskia Zonderland van AudioSurvivors gevestigd in de Machinekamer aan de m.s. van Riemsdijkweg hebben zich aangemeld als Vriend, de
70ste Vriend in het jaar waarin wij aandacht besteden aan de oprichting van
de NDSM, nu 70 jaar geleden. Wij vonden dat wij dit als stichting niet onopgemerkt voorbij mochten laten gaan en hebben aan dit Vriendenkoppel een
fles wijn overhandigd.

Wim Smit en Saskia Zonderland, onze 70-ste Vriend
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Zij zijn al geruime tijd bezig met het herstel van hun pand dat na de Duitse
vernielingen in september 1944 is herbouwd. De kwaliteit was na de oorlog
door gebrek aan goede bouwmaterialen ondergeschikt aan de herstelsnelheid. Dit heeft zich laten gelden. Maar Wim en Saskia laten zich hierdoor
niet ontmoedigen en tonen zich echte bouwvakkers. Overtuig u zelf via
www.audiosurvivors.nl
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Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

Hierbij de passagiersschepen de “JOHAN VAN OLDENBARNEVELT” Bnr.194
en haar zusterschip de “MARNIX VAN SINT ALDEGONDE” Bnr. 195 gebouwd
door de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij voor de toenmalige
opdrachtgever de N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.
De Johan van Oldenbarnevelt
Passagier/vrachtschip voor de dienst Amsterdam-Batavia v.v.
Kiellegging:
29juni 1928
Tewaterlating: 3 augustus 1929
Overdracht:
26 april 1930
In 1941 werd de J.v.O. verbouwd bij Harland and Wolff tot troepentransportschip voor het vervoer van 4000 manschappen.
Na WO II werd ze ingezet voor het vervoer van troepen naar en van Indonesië
en de repatriatie van Nederlandse Staatsburgers alsmede de evacuatie van
voormalige KNIL militairen.
De J.v.O. werd in 1950 verbouwd bij de NDSM tot emigrantenschip voor het
vervoer van 1414 passagiers in één klasse.
Daarna volgde in 1959 opnieuw een verbouwing, nu bij de ADM tot een
cruiseschip voor 1210 passagiers in één klasse. Tevens werd het schip gemoderniseerd. Beide schoorstenen werden verlengd alsmede de dekken
aan de achterzijde van het schip.
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Johan van Oldenbarnevelt

In 1963 werd de J.v.O. verkocht aan Griekenland als Lakonia.
Het schip vertrok op 19 december 1963 uit Southampton voor een cruise
naar Madeira, Tenerife, Las Palmas en Le Havre.
Op 22 december brak er brand uit die zich snel over het schip verspreidde.
Het schip bevond zich op dat moment op ca 200 mijl van Madera en was
niet meer te redden. Bij deze ramp verloren 128 mensen het leven.
Het wrak werd op 24 december op sleeptouw genomen door een Noorse
sleepboot, maar op 29 december kapseisde de Lakonia en zonk.
Stichting NDSM-Herleeft
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Het trieste einde van de voormalige Johan van Oldenbarnevelt
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De Marnix van Sint Aldegonde
Passagier/vrachtschip voor de dienst Amsterdam-Batavia v.v.
Kiellegging:
8 december 1928
Tewaterlating: 21 december 929
Overdracht:
11 september 1930
De Marnix werd in mei 1941
in Singapore omgebouwd tot
troepentransportschip en heeft
in het eerste jaar van de oorlog
voornamelijk Australische troepen vervoerd naar Azië en Afrika.
Op 20 oktober vertrok de Marnix
met 1000 Italiaanse gevangenen
vanuit Egypte naar Bombay.
In 1942 werd de Marnix als
troepentransportschip bij de
Central Naval Force ingedeeld
voor de landingen in Noord
Afrika (operatie Torch). Bij deze
landingen kreeg zij het zwaar
te verduren maar wonder
boven wonder bleef de Marnix
behouden.
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Ze gaat eind november 1942 naar Engeland voor reparatie en werd verbouwd
tot (Landing Ship Infantery) waarbij de sloepen werden vervangen door
landingsvaartuigen.
Op 10 juli 1943 nam de Marnix deel aan de landingen op Sicilië (operatie
Husky). Hierna nam ze deel aan de landingen bij Salerno (operatie
Avalanche) en op 27 oktober vertrok de Marnix opnieuw naar de Middellandse Zee.
Tijdens een aanval bij Cape Bougaroni kreeg de Marnix een voltreffer tussen
ruim 5 en de machinekamer, die beide vol liepen. Schepen die in buurt
waren namen de opvarenden van de Marnix over. Men heeft nog getracht
de Marnix met behulp van een sleepboot aan de grond te zetten maar ze
was niet meer te redden en zonk naar de bodem van de Middellandse Zee.

De Marnix nog als passagiersschip
Stichting NDSM-Herleeft
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NDSM-vlag model 1 en 2

Het bestuur is al enige tijd van plan om een paar NDSM vlaggen te laten
vervaardigen, dit zijn zogenaamde kielleggingsvlaggen (150x100cm), één
met de letters NDSM en de andere met een seinvlaggencombinatie (R en S).
Om vlaggen bij een fabrikant te bestellen moet een mal/patroon gemaakt
worden en moet een flink aantal worden besteld, al met al duizenden
Euro’s. Vorige maand was Doriandra Smith de “artist in residence”, zij maakt
–enkele stuks- klassieke kleding. Ze was gehuisvest in de pipowagen bij
kraan 13. Ruud had dit gezien en vroeg zich af of zij misschien voor ons de
twee vlaggen kon en wilde vervaardigen, wel dat kan ze.
Coen heeft de maten opgenomen op basis van de vlag van het HATO, die
tijdens de expositie in de Baanderij hing en die maten omgeschaald naar de
(kleinere) maat van de door ons gewenste vlag. Inmiddels heeft Doriandra
ons een offerte doen toekomen, voor levering vanuit de USA, ... wordt
vervolgd.
Ondertussen heeft zij en een aantal leerlingen op 20 april, rond het middaguur een bezoek aan de Blauwdruk gebracht en zijn ze daarbij door Coen
rondgeleid.

Model 1 (1946-1955)
Stichting NDSM-Herleeft
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Ik weet nog dat ...

Nederlandse scheepsstoelen gered in WO II uit handen van Duitse bezetter.
Mijn vader (Klaas Fokkens, red.) (1902 – 1999) werkte van 1933 t/m 1967 als
schipper op de werfsleepboten van de grote scheepsbouw- en reparatiewerf
de NDSM te Amsterdam-Noord. Toen in mei 1940 Nederland capituleerde in
de oorlog tegen Duitsland en de Duitsers ons land bezetten, vorderde de
Duitse marine vele Nederlandse zeegaande vissersschepen zoals trawlers enz.
Deze werden verbouwd tot kleine oorlogsschepen zoals patrouillevaartuigen, mijnenvegers, mijnenleggers enz. Ook veel binnenvaartschepen
werden ingepikt en omgebouwd tot landingsvaartuigen, door de voorsteven
te vervangen met neerklappende afritten. De bedoeling was, om een invasie
uit te voeren op de stranden van Engeland, wat achteraf nooit is uitgevoerd.
De Duitse soldaten en matrozen, die toen door Amsterdam marcheerden,
zongen trots: “Wir fahren gegen Engeland” enz. Ik hoor het nog.
Onder toezicht van gewapende soldaten, werd door
de werfarbeiders de gehele inventaris uit de schepen
gesloopt en tijdelijk opgeborgen in loodsen op de
wal. Maar in die tijd nam men het niet zo nauw met
het “mijn en dijn”, want zei men, “Ze hebben onze
schepen met alles er in en op ingepikt , dus jongens
als de kans er is en je kan het gebruiken, pakken we
het gewoon weer terug”. Zo zag mijn vader daar 2
mooie stevige scheepsstoelen op een trawler staan
en wist die aan boord van zijn sleepboot te smokkel-
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en. Hij mompelde in zich zelf: “Jongens, jullie gaan niet in de krieg en straks
op de bodem van de Noordzee, maar gaan mooi mee naar ons huis daar is
het beter voor jullie”.
En zo is het gegaan en hebben beide stoelen tot grote tevredenheid jaren
lang in de keuken gestaan van mijn ouderlijk huis te Landsmeer. Op het
laatst waren de rieten zittingen versleten en spijkerde mijn vader er een
plankje over heen. Toen mijn vader oud werd en alleen was overgebleven
en tenslotte in een verzorgingshuis ging wonen kwam jaren geleden mijn
dochter in het bezit van de stoel op de foto. Zij heeft de stoel toen op laten
knappen en door een vakman is de rieten zitting weer in ere hersteld en
wordt ze nog steeds bij haar thuis in Hoorn tot volle tevredenheid dagelijks
gebruikt.
Onder de zitting is een plaatje aangebracht met de naam van de fabriek, nl.
“Peiffer`s Machinale Stoelenfabriek Rotterdam” en in het hout is gegraveerd
“XII – 33”. Ik neem aan dat dit betekent “december 1933”, dus is de stoel nu
al ruim 83 jaar oud en een bewijs van degelijk Nederlands fabricaat.
Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam hebben wij navraag gedaan over
deze fabriek. Maar helaas konden zij, over deze niet meer bestaande fabriek,
niets meer in hun archief terug vinden.
Zou dat door het bombardement op Rotterdam in mei 1940 gekomen zijn?
Harry Fokkens.
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Vriend worden

Middels uw financiële steun kunnen wij het werk voortzetten en wat hier
door de vele duizenden werkers is gepresteerd in kaart brengen. De nog
aanwezige kennis willen wij graag aan de jongeren en geïnteresseerden
doorgeven.
U bent al Vriend van Stichting NDSM-Herleeft vanaf 25 euro per jaar. Vrienden
van Stichting NDSM-Herleeft worden voor bijzondere bijeenkomsten en
events rondom Stichting NDSM-Herleeft uitgenodigd, ontvangen korting
en Vrienden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen. In de nabije toekomst hoopt de Stichting NDSM-Herleeft
eens per jaar een vriendendag te organiseren..
U wordt Vriend door het aanmeldformulier op de volgende pagina te mailen
of per post naar ons op te sturen en uw bijdrage aan ons over te maken. Wij
nemen daarna contact met u op.
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ruud van der Sluis, 072-5613393.
Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen via onderstaand mailadres:
vriend@ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Aanmeldformulier

De kosten van € 25,- per jaar heb ik overgemaakt op de bankrekening
NL30 ABNA 0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM Herleeft. Zodra mijn bijdrage
binnen is, krijg ik een bevestiging.
Voornaam- en achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Wat is uw relatie met de NDSM:
ik ben regelmatig bezoeker
ik ben oud werknemer van:
ik ben geïntereseerd in:
U kunt het antwoordformulier opsturen naar:
Stichting NDSM-Herleeft
p/a Hr. R. van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar
U kunt ons natuurlijk ook emailen naar: vriend@ndsm-herleeft.nl
Stichting NDSM-Herleeft
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Colofon

Redaktie:
Ruud van der Sluis		
Leo van der Spek
Coen Bos
Johan Arp
Vormgeving:
Ruud Slagboom

1961 15 nov. Esso Lincoln op helling 5 met daarvoor een
Chevrolet.
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
TT.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 493 1070

of

		

+31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)
+31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:
Postbus 37181
1030 AD Amsterdam
of
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

info@stichting-ndsm-herleeft.nl
www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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